
Nisko: 2012-11-27 
BRM.0002.1.28.2012 
 

Pan/i/ ………………… 

  …… .……………………..  

 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm./ oraz § 54 Statutu Gminy Nisko – z w o ł u j ę XXVIII 
Sesję Rady Miejskiej VI kadencji w Nisku. 
 Sesja odbędzie się w dniu 4 grudnia 2012r /wtorek/, godz. 1300 w Sali Narad Urzędu 
Gminy i Miasta w Nisku  
 
 
Porządek obrad: 
 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołów sesji z dnia: 29.10.2012 i 15.11.2012r. 

3. Informacja Burmistrza nt. bieŜących spraw Gminy. 

4. Informacja Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz 

Zarządu Dróg Powiatowych na temat realizacji inwestycji na terenie Gminy Nisko. 

5. Ocena stanu środowiska naturalnego w Gminie i Mieście Nisko. /do wglądu w BRM/ 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/ zmiany uchwały budŜetowej na 2012 rok. 

2/ przystąpienia Gminy i Miasta Nisko do Lokalnego Funduszu PoŜyczkowego 

„Samorządowa Polska”.  

3/ określenia wzorów formularza deklaracji na podatek od nieruchomości oraz załącznika 
dotyczącego deklarowanych nieruchomości i obiektów budowlanych dla Spółki Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 
 
4/ ustalenia kierunków działań dla Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, dotyczących 
opracowania i realizacji programu remontu dróg pn. „Program remontu infrastruktury 
drogowej w Gminie i Mieście Nisko w latach 2013 – 2015 – nakładki asfaltowe”. 
 
5/ podziału Gminy Nisko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i 
siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
 
6/ przyjęcia regulaminu targowiska miejskiego w Nisku 
 
7/ wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko./tryb- 
przetarg ograniczony, działka przy ul. Krzywej/ 
 



8/ wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko./tryb- 
przetarg ograniczony, działka przy ul. Krzywej/ 
 
9/ wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko./tryb-
bezprzetargowy, działka przy ul. Krzywej/ 
 
10/ wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Nisko./tryb- bezprzetargowy na rzecz PGE Dystrybucja Rzeszów Sp zo.o.j/. 
 
11/ wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Nisko./tryb- bezprzetargowy, działka przy ul. Polnej w Racławicach/. 
 
12/ wyraŜenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości./działki pod przedłuŜenie ul. 
Rzeszowskiej Bocznej I w Nisku/ 
 
13/ nadania nazwy ulicy na terenie miasta Niska. /ul. Konwaliowa na os. Warchoły/. 

 
7. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania. 

8. Zamknięcie obrad sesji. 

 

 

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z zakładu pracy: 
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie 
gminnym /Dz.U. Dz 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./ 
 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
              Waldemar Ślusarczyk    

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


